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REGULAMENTO 

 Ao final do curso todos os participantes receberão um Certificado de Participação.  

Ao se matricular em um curso do Instituto a Cidade Precisa de Você, o inscrito assume as 

seguintes responsabilidades:  

1. A inscrição só é válida a partir do momento em que o inscrito efetua o pagamento dentro 

das condições dispostas no formulário de inscrição disponível no site www.acidadeprecisa.org 

2. O inscrito poderá cancelar sua inscrição até 5 (cinco) dias antes do início das aulas, sendo 

ressarcido pelo valor eventualmente já pago deduzidos 20% (vinte por cento) relativos às taxas 

de operação do Pagseguro e de transferência de numerário. A desistência do inscrito deverá 

ser formalizada pelo e-mail contato@acidadeprecisa.org  juntamente com o envio dos dados 

bancários e CPF.  

3. Iniciado o curso, caso o inscrito tenha impedimento de qualquer natureza e precise cancelar 

sua participação,  serão suspensas as mensalidades vindouras. Se o pagamento tiver sido à 

vista, o inscrito será ressarcido do valor já pago, deduzidas as taxas de operação no Pagseguro, 

de transferência e do valor referente às aulas já ocorridas. A desistência do inscrito deverá ser 

formalizada pelo e-mail  contato@acidadeprecisa.org com o envio dos dados bancários e CPF.  

A restituição será feita pelo Instituto a Cidade Precisa de Você em até 35 dias corridos após o 

envio dos dados pelo inscrito. 

4. O inscrito, desde a matrícula, está ciente de que há possibilidade de remanejamento de 

datas das aulas por motivo de força maior. Caso isso seja necessário, caberá aos 

Coordenadores do curso reagendar a aula em data a ser consensada com a turma. 

5. O Instituto a Cidade Precisa de Você se reserva ao direito de cancelar ou adiar a realização 

desse curso até 5 (cinco) dias antes de seu início, comunicando o fato aos inscritos. No caso de 

cancelamento, o inscrito será reembolsado integralmente do valor eventualmente já pago e 

suspensos os pagamentos futuros programados.   

6. O inscrito autoriza o uso de sua imagem para exposições de qualquer natureza (fotografias, 

vídeos etc) referentes às aulas ou ao curso em questão. 
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